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RESUMO 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO AMBULATORIAL 

ESPECIALIZADO OFERECIDO ÀS PESSOAS VIVENDO COM HIV EM 

MUNICÍPIO DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL  

 

 

AUTORA: Tatiana Corrêa Ribeiro 

ORIENTADORA: Sandra Trevisan Beck 

COORIENTADORA: Laura Vielmo 

 

 

Os serviços especializados em HIV/Aids desempenham um papel crucial para o alcance da 

meta 90-90-90 de controle da epidemia do HIV. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

qualidade do serviço ambulatorial de dois serviços especializados existentes em uma cidade 

do interior do Rio Grande do Sul, Brasil, os quais prestam atendimento para as Pessoas 

Vivendo com HIV (PVHIV). Foram analisadas as respostas ao questionário Qualiaids do ano 

de 2017 de dois serviços. Um serviço de provisão municipal, identificado como unidade 

especializada (UE), e outro de provisão federal, identificado como serviço especializado (SE). 

Ambos os serviços são de grande porte, embora o serviço SE tenha uma demanda de 

atendimentos mensais maior. O serviço UE apresentou índice mensal de falta as consultas 

médicas de 13,9% e o serviço SE de 19%. O acompanhamento da PVHIV foi satisfatório, 

porém ambos os serviços identificaram dificuldades na estratégia de auxílio à PVHIV 

relacionadas ao tratamento antirretroviral. O serviço UE apresentou maior diversidade de 

profissionais dedicados ao atendimento de PVHIV. Embora a equipe do serviço SE seja 

composta apenas por médicos infectologistas e farmacêutico, este serviço conta com o suporte 

da residência multiprofissional que amplia o quadro de profissionais disponíveis ao 

atendimento de PVHIV no serviço. A falta de insumos e a dificuldade de acesso a alguns 

exames e especialidades foram sinalizadas em ambos os serviços. As dificuldades gerenciais 

relacionadas a medicamentos só foram sinalizadas pelo serviço SE. A coordenação técnica no 

serviço UE é desempenhada por profissional que também atua diretamente na assistência. O 

serviço SE não possui coordenação técnica. A caracterização e identificação das principais 

potencialidades e fragilidades dos serviços especializados que atendem PVHIV no município 

mostram um desempenho satisfatório. Porém, são necessárias ações que aprimorem a 

assistência prestada e o nível de retenção de PVHIV em tratamento em ambos os serviços 

avaliados. 

 

 

Palavras-chave: Cuidado à PVHIV. Qualiaids. Assistência ambulatorial.  
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ABSTRACT 

 

 

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SPECIALIZED OUTPATIENT SERVICE 

OFFERED FOR PEOPLE LIVING WITH HIV/AIDS IN A TOWN OF THE RIO 

GRANDE DO SUL  

 

 

AUTHOR: Tatiana Corrêa Ribeiro 

ADVISOR: Sandra Trevisan Beck 

CO-ADVISOR: Laura Vielmo 

 

 
Specialized HIV/AIDS services play a crucial role in reaching the 90-90-90 goal of controlling the 

HIV epidemic. The objective of this study was to evaluate the quality of outpatient services of two 
specialized services located in a country town of Rio Grande do Sul state, Brazil, which provide care 

for people living with HIV (PLHIV). We analyzed the responses to the Qualiaids questionnaire 

applied in the year in two services. A municipal provision service, identified as specialized unit (UE), 
and another of federal provision, identified as specialized service (SE). Both services are large, 

although the SE service has a higher monthly demand. The EU service presented monthly index of 

missing medical appointments of 13.9% and the SE service of 19%. The follow-up of PLHIV was 
satisfactory, but both services identified difficulties in the strategy to help PLHIV related to 

antiretroviral treatment. The EU service presented a greater diversity of professionals involved in the 

care of PLHIV. Although the SE service team is comprised only by infectologist doctors and 

pharmacist, this service has the support of multiprofessional residency that expands the professional 
staff available to the care of PLHIV in the service. The lack of supplies and the difficulty of access to 

some tests and medical specialties were indicated by both services. The managerial difficulties related 

to medicines were only signaled by the SE service. The technical coordination in the EU service is 
carried out by a professional who also acts directly in the assistance. The SE service does not have 

technical coordination. The characterization and identification of the main potentialities and fragilities 

of the specialized services that serve PLHIV in the municipality show a satisfactory performance. 
However, actions that improve the care provided and the level of retention of PLHIV under treatment, 

in both evaluated services, are necessary. 

 

 
Keywords: Care with PVHIV. Qualiaids. Ambulatory care. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O advento da Terapia Antirretroviral (TARV) e a ampliação da distribuição gratuita da 

TARV pelo Sistema Único de Saúde (SUS) através da Lei 9.313 em 1996 (BRASIL, 1996) 

proporcionou uma mudança no perfil da infecção pelo HIV que assumiu características de 

doença crônica. Além disso, a disponibilidade de novos Antirretrovirais (ARV) com melhor 

perfil farmacológico contribuiu para o aumento da qualidade de vida das Pessoas Vivendo 

com HIV (PVHIV) (BRASIL, 2007).  

A dispensação da TARV ocorre através das Unidades Dispensadoras de 

Medicamentos (UDM). É através do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos 

(SICLOM), implantado nas UDMs, que o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle 

de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do HIV/Aids e das Hepatites Virais se 

mantém atualizado em relação ao fornecimento de medicamentos aos pacientes em TARV 

(BRASIL, 2018) O SICLOM também é uma ferramenta importante para o planejamento dos 

pedidos mensais de ARV, controle da dispensação de ARV e planejamento das ações 

assistenciais da UDM. 

O Programa Brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) /Aids que tem 

como objetivo principal prestar atendimento integral e de qualidade as PVHIV, por meio de 

equipe multidisciplinar com utilização de protocolos clínicos e terapêuticos, criou os Serviços 

Ambulatoriais Especializados (SAE). Atualmente, existem 655 SAEs no Brasil. Estes 

serviços são unidades isoladas e possuem características institucionais e de infra-estrutura 

heterogêneas e os estudos mostram que a qualidade dos serviços prestados nas diferentes 

unidades do país é altamente variável (BRASIL, 2018; DANTAS, 2012; MELCHIOR et al., 

2006; NEMES et al., 2004; NEMES et al., 2009). 

A atenção à PVHIV não é, nem deve ser, desenvolvida exclusivamente nos SAEs. Os 

ambulatórios especializados, vinculados ou não a hospitais, e os serviços de atenção básica 

representam uma importante parcela dos estabelecimentos que prestam assistência à PVHIV 

(BRASIL, 2014; BRASIL, 2018; LOCH et al., 2018). 

Com a expansão dos serviços especializados e o aumento dos casos de HIV/ AIDS, 

tornou-se necessário avaliar e monitorar a qualidade assistencial oferecida por esses serviços. 

No Brasil, existem hoje 1.096 serviços do SUS, cadastrados no Ministério da Saúde, que 

fazem seguimento em nível ambulatorial à PVHIV. É dessa rede assistencial que opera o 

acesso universal ao tratamento ARV – pilar da resposta brasileira à Aids – que se espera 

desempenho suficiente para impactar positivamente no cumprimento da meta 90-90-90, a qual 
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objetiva ter 90% das PVHIV diagnosticadas, 90% das PVHIV diagnosticadas em tratamento e 

90% das PVHIV em tratamento apresentando supressão viral (BRASIL, 2017, LOCH et al., 

2018, BRASIL, 2019). A primeira avaliação sistematizada da organização da assistência 

desses serviços ocorreu em 2001/2002 abrangendo 322 serviços, localizados em sete estados 

brasileiros. A avaliação utilizou o instrumento pré-validado Qualiaids, um questionário que 

investiga a qualidade organizacional da assistência prestada pelo serviço (NEMES, 2004), e 

continuou sendo aplicado para contínua avaliação dos serviços nos últimos anos (NEMES, 

2015). 

Este artigo avaliou as respostas diretamente relacionadas a dois serviços especializados 

existentes em um município do interior do Rio Grande do Sul, que responderam ao 

Questionário Qualiaids no ano de 2017, devido prestarem atendimento a PVHIV. 
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2 METODOLOGIA 

 

O município onde o estudo foi realizado possui dois serviços do SUS que prestam 

assistência ambulatorial a PVHIV. Serão identificados como Unidade Especializada (UE) 

aquele sob gestão do município e, Serviço Especializado (SE) aquele sob gestão federal, 

vinculado ao Hospital Universitário da cidade.  

O serviço UE identifica-se como um ambulatório exclusivo de assistência 

especializada a pacientes com HIV/Aids, IST e hepatites virais subordinado à Secretaria 

Municipal de Saúde, não incluindo crianças e gestantes. Não há entre os serviços prestados a 

oferta de atividades de formação, capacitação técnica ou estágios.  

O Serviço SE se caracteriza como um ambulatório especializado em moléstias 

infecciosas, estando subordinado à universidade pública, oferecendo estágios e/ou programas 

de residência médica. 

A Equipe de Pesquisa Qualiaids, sob a coordenação da Professora Maria Ines 

Battistella Nemes do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, desenvolveu o Sistema Qualiaids. O sistema tem sido aplicado 

em parceria com a gestão federal do programa brasileiro de HIV/AIDS e busca avaliar e 

monitorar a organização dos serviços de saúde do SUS que acompanham o tratamento da 

infecção pelo HIV (NEMES, 2017).  

Esta avaliação é realizada através de um questionário (Anexo A) que contém 82 

questões de múltipla escolha que englobam três dimensões avaliativas: Gerenciamento 

técnico do trabalho, Disponibilidade de recursos e Organização do processo de assistência. O 

questionário é respondido em sistema online pelo responsável técnico do serviço, e as 

questões admitem resposta única ou múltipla (USP, 2019). 

O presente estudo teve autorização para acesso as respostas dos serviços UE e SE do 

questionário aplicado no ano de 2017, após solicitação formal a Equipe de Pesquisa Qualiaids.  

Desta forma, foi realizado um estudo descritivo, verificando as respostas relacionadas a cada 

dimensão. Foram selecionados os indicadores que qualificam o atendimento prestado aos 

pacientes com HIV, verificando quais os aspectos com maior dificuldade em cada serviço, 

sem ter como objetivo a comparação entre os mesmos, pois estão em níveis diferentes na rede 

de atenção. 

 Este estudo faz parte do projeto “ Qualidade das ações de controle e do cuidado às 

pessoas vivendo com HIV/Aids em unidades públicas de saúde na região central do Rio 

Grande do Sul” aprovado pelo CEP sob parecer número 2.766.330 (Anexo B). 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

 

Em relação a profilaxia a exposição ao HIV, nenhum dos serviços pesquisados realiza 

a Profilaxia Pré-exposição Sexual (PReP), e o serviço UE, presta apenas seguimento aos 

indivíduos que recebem a Profilaxia Pós-Exposição (PEP). 

Devido a diferenças estruturais dos dois serviços, o número de pacientes atendidos e 

acompanhados apresenta um quantitativo diferenciado (Tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1 - Quantitativo pontual de agendamentos, faltas e atendimentos mensais* nos 

serviços públicos que acompanham PVHIV no município (ano 2017) 

 

 Serviço de acompanhamento PVHIV** 

Quantitativo UE SE 

Número total de pacientes 

com HIV/Aids agendados 

para consulta médica. 

180 420 

Número total de pacientes 

com HIV/Aids que faltaram 

às consultas médicas 

agendadas 

25 80 

Número de consultas de 

HIV/Aids 
155 340 

 

* Dados referentes ao mês anterior a aplicação do questionário 

** PVHIV: Pessoas Vivendo com HIV 

 

 

Através da análise do questionário foi possível determinar o número de PVHIV 

acompanhadas no serviço UE, pois este serviço acompanha exclusivamente PVHIV. 

Entretanto, não é possível identificar quantos dentre os 1024 usuários acompanhados no 

serviço UE encontram-se em TARV pois este serviço não possui UDM. No serviço SE, o 

quantitativo de usuários acompanhados não estava disponível uma vez que estes indivíduos 

são registrados em prontuário único vinculado ao hospital. O dado disponível, que se refere 
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aos 1813 usuários ativos na UDM, compreende os usuários em TARV de ambos os serviços 

(SE e UE) e os provenientes de consultórios particulares pois só existe esta UDM para atender 

esse município bem como os outros municípios da mesma Coordenadoria Regional de Saúde 

(tabela 2). Assim, não foi possível diferenciar os usuários em TARV de cada serviço através 

deste estudo. 

 

Tabela 2 - Quantitativo de PVHIV acompanhados pelos serviços públicos que atendem 

PVHIV no município (ano 2017) 

 

 Serviço de acompanhamento PVHIV* 

Número de pacientes UE SE 

com HIV/Aids 1024 1813** 

HIV/Aids transferidos do 

serviço no último ano 
3 25** 

 

 * PVHIV: Pessoas Vivendo com HIV  

** registro apenas dos usuários HIV em TARV 

  

O serviço UE possui consultório(s) médico(s) e sala(s) para atendimentos de 

enfermagem. Enquanto que o serviço SE possui consultório(s) médico(s) e sala(s) para 

atendimentos de enfermagem, sala(s) para atendimento individual por outros profissionais de 

nível superior. O serviço UE não possui as adaptações necessárias para facilitar o acesso e a 

circulação. 

O serviço SE constitui-se na forma de um Ambulatório especializado em moléstias 

infecciosas localizando dentro de um hospital universitário e tem sua equipe ambulatorial 

constituída por médicos infectologistas e farmacêutico. Apesar da ausência de outras 

categorias profissionais, este serviço conta com o suporte da equipe da Residência 

Multiprofissional vinculada ao hospital, que oferece atendimento sistemático em ambulatório 

específico com foco na adesão ao tratamento ARV. 

A UDM do serviço SE possui um Farmacêutico e 2 residentes farmacêuticos que 

auxiliam nas atividades. Entre as atividades desenvolvidas estão o controle dos estoques de 

ARV, dispensação e atenção farmacêutica à PVHIV e busca ativa de crianças, adolescentes e 

gestantes faltosos. O farmacêutico do serviço UE não desempenha atividades relacionadas a 

UDM. 
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Ambos os serviços dispõem de médicos infectologistas, porém a disponibilidade de 

outras classes profissionais que atendem pacientes com HIV/Aids variou entre os serviços 

(Tabela 3). Nenhum serviço dispõe de Dentista, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta 

Ocupacional e Educador Físico.  

 

Tabela 3 - Quantitativo de profissionais que realizam o acompanhamento dos 

pacientes com HIV/Aids nos serviços públicos do município (ano 2017) 

 

 Serviço de acompanhamento PVHIV* 

Especialidades UE SE 

Infectologistas 2 3 

Médicos residentes que realizam o 

acompanhamento de rotina 
# 6 

Enfermeiro 1 # 

Auxiliar ou técnico de enfermagem 1 # 

Psicólogo 1 # 

Farmacêutico 1 1 

Assistente Social 1 (não exclusivo) # 

Nutricionista 1 # 

 

Os serviços têm igualdade no tempo de disponibilização dos exames laboratoriais de 

avaliação inicial e seguimento em 43,75% dos exames avaliados. O serviço UE refere 

indisponibilidade de cinco exames laboratoriais para diagnóstico e seguimento de 

intercorrências e comorbidades (taxa de filtração glomerular, citopatologia anal, líquido 

cefalorraquidiano, fundoscopia e elastografia hepática), o serviço SE possui indisponibilidade 

apenas de dois exames especializados (biópsia hepática e elastografia hepática). 

O serviço UE apresentou maior dificuldade de acesso a especialidades e exames para 

diagnóstico e seguimento de intercorrências e comorbidades (respectivamente 70,6% e 66,7% 

das respostas com maior tempo ou indisponibilidade do recurso). 

 

3.2 GERENCIAMENTO TÉCNICO DO TRABALHO 

 

Quando avaliadas as dificuldades gerenciais identificadas nos últimos seis meses, os 

serviços demonstraram dificuldades distintas (tabela 4). 
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Tabela 4: Dificuldades gerenciais nos serviços públicos especializados que acompanham 

PVHIV no município identificadas nos últimos seis meses (ano 2017) 

 

Dificuldades gerenciais Serviço 

UE 

Serviço 

SE 

Acesso a exames de imagem X  

Acesso a exames de laboratório em geral   

Acesso a exames de CD4/Carga Viral   

Acesso a exame de genotipagem X  

Acesso à realização de biópsia X  

Medicamento antirretroviral  X 

Medicação contra infecções oportunistas  X 

Encaminhamento para especialidades X  

Encaminhamento para preenchimento facial X  

Encaminhamento para cirurgia plástica X  

Encaminhamento para serviços de reprodução assistida. X  

Encaminhamento para serviços de saúde mental X  

Articulação com os serviços de Atenção Básica. X  

Articulação com a secretaria de assistência penitenciária X  

Articulação com o Sistema Único de assistência social   

Vagas para internação X  

Vagas em hospital dia. X  

Vagas em maternidade   

Vaga para assistência domiciliar terapêutica   

Contratação de recursos humanos de nível superior X  

Contratação de recursos humanos de nível médio 

(auxiliar/técnico). 
X  

Aquisição de material de consumo. X  

Aquisição de material permanente. X  

 

No serviço UE as ações e atividades de coordenação técnica da equipe são realizadas 

pelo mesmo profissional que realiza as funções de coordenação técnica e administrativa da 

equipe (controle de faltas, férias, alocação e contratação de pessoal). No serviço SE não há 
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um profissional responsável pela coordenação técnica da assistência ambulatorial aos 

pacientes com HIV/aids (mesmo que informalmente). Nenhum dos serviços realiza avaliação 

das atividades de atenção à assistência em HIV/Aids de forma sistemática. 

No ano de 2017 não houve participação de profissionais vinculados ao serviço UE em 

programas de capacitação. No serviço SE, o farmacêutico foi o profissional que participou de 

algum tipo de capacitação. 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ASSISTÊNCIA 

 

No serviço UE, a primeira consulta médica ocorre em torno de 1-2 meses após o 

primeiro atendimento, diferente do serviço SE, onde o primeiro atendimento sempre inclui a 

primeira consulta médica. Em ambos os serviços se aguarda o retorno espontâneo após o 

diagnóstico de sorologia positiva para HIV. Após o início ou troca do esquema de TARV, 

ocorre nova consulta com o médico ou outro profissional de saúde com intervalo de 15 dias 

para o serviço UE e 7 dias para o serviço SE. 

A estratégia predominante para avaliar a adesão ao tratamento ARV utilizada pelo 

Serviço UE é o acompanhamento das oscilações nos exames de nível de linfócitos CD4+ e 

carga viral HIV, enquanto no serviço SE a adesão é avaliada predominantemente através da 

checagem de rotina em todos os atendimentos (consulta médica e atendimentos de outros 

profissionais) sobre dificuldades do dia a dia em tomar a medicação. 

Pacientes com dificuldade no tratamento ARV no Serviço UE recebem reforço da 

importância da adesão nas consultas médicas. O serviço SE realiza retornos em intervalos 

menores, encaminhamento para consulta e orientação individual com psicólogo ou assistente 

social ou farmacêutico e reforço da importância da adesão nas consultas médicas e na 

dispensação dos ARV, encaminhamento para tratamento diretamente observado ou 

supervisionado, oferecimento de porta-pílulas e/ou tabelas e mapas de dose, bem como 

avaliação da necessidade e possibilidade de mudança do esquema posológico. 

Nos casos de falta ao atendimento agendado, o serviço UE entra em contato com casos 

específicos (exames alterados, uso de ARV, maior gravidade clínica, tuberculose, gestante e 

abandono). O serviço SE aguarda retorno espontâneo em todos os casos.  

Os pacientes que buscam atendimento “extra” ou não agendados são atendidos no 

serviço UE conforme vagas na agenda médica, enquanto o serviço SE realiza 

encaminhamento para atendimento em pronto-socorro. A principal demanda observada para 
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esse tipo de atendimento no serviço UE é término da medicação e no serviço SE é o 

fornecimento de atestado para benefícios sociais.  

Os casos de coinfecção por tuberculose identificados no Serviço UE são tratados para 

HIV/Aids neste serviço e encaminhados para tratar a tuberculose em outro serviço. O Serviço 

SE realiza o tratamento das duas infecções. Atividades em parceria com os serviços de 

atenção básica são ausentes nos dois serviços, sendo o tratamento supervisionado 

compartilhado de tuberculose (realizada no serviço UE) a única ação identificada através da 

pergunta especifica sobre este aspecto. 
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4 DISCUSSÃO 

 

A complexidade tecnológica que se realiza no momento assistencial, refere-se à 

interação entre os sujeitos, à organização do trabalho, ao exercício da 

interdisciplinaridade presente no trabalho em equipe, à contínua incorporação de 

novos saberes e práticas às ações de saúde. Da qualidade dessas diferentes 

dimensões do trabalho em saúde depende a integralidade das ações (NEMES, 2004, 

p.S312). 

 

Independentemente das características institucionais e locais, todos os serviços 

deveriam possuir condições de disponibilidade de recursos, organização da assistência e 

gerenciamento técnico que permitam um cuidado de qualidade aceitável. A qualidade da 

assistência prestada nos serviços de saúde é a principal estratégia para a redução da 

mortalidade e morbidade relacionada à Aids, ao lado do diagnóstico precoce (BRASIL, 2008). 

Ambos os serviços avaliados neste estudo se caracterizam como de grande porte (mais 

de 500 pacientes em acompanhamento). Na região sul e sudeste 42% dos serviços 

caracterizam-se dentro deste porte, o qual também caracteriza a maior parte dos serviços 

brasileiros (LOCH, 2018). Existe um paradoxo entre a influência do porte do serviço na 

qualidade da assistência. De um lado o pressuposto de que serviços menores e menos 

complexos não são compatíveis com boa qualidade na atenção e de outro a possibilidade de 

oferta de uma atenção diferenciada e quase personalizada que é inviável para grandes serviços 

(BACCARINI, 2011). 

Quanto a disponibilidade de profissionais nos serviços avaliados, observa-se que o 

serviço caracterizado como SAE apresenta uma maior oferta de profissionais de diferentes 

categorias profissionais vinculados ao serviço, disponíveis rotineiramente ao atendimento do 

PVHIV, o que permite uma maior integralidade do cuidado a PVHIV neste serviço. Em 

ambos os serviços avaliados, quando há necessidade de outro profissional que não está 

disponível diretamente no serviço, o usuário é encaminhado para outro ponto da rede 

municipal de saúde.  

Apesar do serviço SE estar inserido em um hospital com grande diversidade de 

profissionais atuantes, não se observa maior facilidade no acesso a estes profissionais devido 

as questões regulatórias dos encaminhamentos. Entretanto isso não deve ser visto como um 

impeditivo para o estabelecimento de fluxos ágeis e claros de referência e contrarreferência. O 

funcionamento em rede é fundamental para proporcionar integralidade na atenção e o 
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fortalecimento dos serviços especializados se dá à medida que se integram às redes de atenção 

à saúde do município (BACCARINI, 2011). 

A atuação da residência, tanto médica quanto multiprofissional, é um importante 

aspecto a ser considerado no serviço SE. Estes profissionais residentes compõe uma parcela 

importante das ações desenvolvidas neste serviço. O ambulatório multiprofissional 

desempenha um papel importante no acolhimento das diversas demandas de cada sujeito e 

influencia positivamente na construção do vínculo usuário-serviço e consequentemente na 

adesão a TARV (SANTOS, 2014; VIELMO, 2013). 

A PEP e a PReP são importantes estratégias de prevenção ao HIV. O fluxo da PEP 

constituído no município em estudo justifica a não prescrição da PEP no serviço UE, uma vez 

que é pactuado no município que a avaliação médica e prescrição será realizada diretamente 

em Unidades de Pronto Atendimento específicas e o seguimento será realizado na unidade 

especializada. A PReP foi disponibilizada no Brasil no ano de 2017 e sua oferta está 

ocorrendo em 4 serviços do estado do Rio Grande do Sul, até o momento centralizada na 

capital do Estado (BRASIL, 2018).  

A disponibilidade de recursos na rede de assistência depende da sua fonte de 

financiamento. Avaliações nos serviços ambulatoriais brasileiros evidenciam que a grande 

maioria dos serviços relata suprimento contínuo somente dos recursos de provisão do nível 

federal (LOCH, 2018). O que corrobora com as maiores dificuldades gerenciais observadas 

no serviço UE (de provisão municipal) do que no serviço SE (de provisão federal). 

Ainda sobre as dificuldades gerenciais identificadas nos serviços, observou-se que, 

embora o serviço SE seja responsável pelo provimento de medicamentos ARV e contra 

infecções oportunistas e tenha observado dificuldades em relação a estes aspectos, o serviço 

UE não identifica ou reconhece essas dificuldades. Isso se deve, em parte, pelo fato da UE 

não possuir UDM em seu serviço, desconhecendo assim o cotidiano enfrentado por ela e 

também ao gerenciamento realizado pela UDM do serviço SE que faz com que as 

irregularidades de abastecimento de medicamentos à UDM não sejam tão percebidas pelos 

demais serviços e pacientes. 

O monitoramento dos processos e resultados do trabalho é atividade típica gerencial 

que instrumentaliza intervenções no sentido de tornar as ações mais efetivas, integradas e 

coerentes com os compromissos técnicos e éticos assumidos pelo serviço (MELCHIOR et al., 

2006). Neste sentido, a ausência de coordenação técnica no serviço SE e a ausência de 

avaliações das atividades assistenciais em ambos os serviços demonstra uma fragilidade 

importante. As avaliações realizadas através da pesquisa Qualiaids, têm mostrado piores 
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níveis de qualidade dos serviços no que se refere ao aspecto da gerência. Estes resultados 

apontam para a necessidade de implementar ações de forma a melhorar o gerenciamento 

desses serviços (BACCARINI, 2011).  

Os protocolos elaborados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle de 

IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais são constantemente atualizados (BRASIL, 2019) e 

com isso as condutas dos serviços que atendem PVHIV precisam ser modificadas conforme as 

novas orientações. Neste sentido, a participação de profissionais em capacitações é 

importante, além disso o departamento disponibiliza frequentemente oportunidades de 

capacitações. Nos serviços avaliados a participação em programas de capacitação só ocorreu 

com o profissional farmacêutico do serviço SE, entretanto esse processo deve ocorrer com 

todos os profissionais envolvidos na assistência à PVHIV. 

O serviço UE apresentou 13,9% de faltas nas consultas médicas agendadas e o serviço 

SE 19%. Esses índices indicam que ainda existe dificuldade de retenção dos pacientes nos 

serviços de saúde. O paciente considerado retido no serviço é aquele que realiza exames e/ou 

retira os medicamentos ARV sistematicamente, sem faltar às consultas (BRASIL, 2018). 

Ainda que estes valores representem uma porcentagem pequena em relação ao total de 

pacientes retidos, esses usuários representam um gargalo importante para o não cumprimento 

das metas nacionais 90-90-90 (BRASIL, 2017). 

A não convocação de todos os pacientes faltosos observada neste estudo é um fator 

preocupante, uma vez que a falta às consultas médicas de seguimento é um fator preditor da 

não adesão, e o fortalecimento da busca do paciente faltoso no primeiro ano de seguimento 

pode diminuir a morbidade relacionada a estes pacientes, reengajá-los no cuidado e melhorar 

a retenção deles no serviço. As avaliações realizadas em 2007 e 2010 evidenciaram que dentre 

os serviços brasileiros que realizam de alguma forma a convocação dos pacientes, que faltam 

à consulta médica agendada, a minoria convoca todos os pacientes faltosos (LOCH, 2018). 

O acompanhamento semanal após a introdução da TARV, até que haja adaptação na 

vida do paciente, é extremamente importante para que se estabeleça uma relação de confiança, 

respeito e corresponsabilidade entre a equipe de saúde e o paciente, a fim de assegurar a 

adesão ao serviço e ao tratamento. No Brasil, o agendamento de consultas em até 15 dias após 

o início da TARV foi mantido em apenas pouco mais da metade dos serviços avaliados em 

2010 (LOCH, 2018). Os serviços avaliados neste estudo encontram-se atendendo plenamente 

às expectativas deste critério. 

A adesão a TARV deve ser constantemente avaliada para evitar a resistência viral 

adquirida, consequência imediata da má adesão. A má adesão é considerada multifatorial 
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podendo ocorrer devido a fatores psicossociais, como depressão, uso de substâncias 

psicoativas, dificuldade de acesso e comorbidades e fatores relacionados aos medicamentos, 

como efeitos adversos e posologia complexa (BRASIL, 2018). Ambos os serviços identificam 

os casos de má adesão e realizam ações especificas para auxiliar nestes casos. 

A oferta de medicamentos deve ser imediata e contínua. A ausência de UDM no 

serviço UE é fator preditor negativo de adesão. Pois dificulta o acesso da PVHIV ao 

tratamento e exige que o usuário acesse outro serviço para retirar seus medicamentos. Além 

disso, cria uma sobrecarga no serviço SE dificultando a oferta de uma atenção farmacêutica 

diferenciada e personalizada para todos os usuários deste serviço. Cabe aos serviços promover 

estratégias que removam barreiras de acesso à TARV, sem prejuízo na qualidade da 

dispensação de ARV. Apesar das dificuldades observadas, a existência de uma UDM no 

município é considerada positiva, uma vez que muitos municípios ainda não possuem este 

serviço disponível (BRASIL, 2010). 

 O Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das 

Hepatites Virais tem como estratégia promover a gestão compartilhada da atenção às PVHIV 

entre os serviços especializados e a Atenção Básica (BRASIL, 2018). Estimular essa 

aproximação é fundamental para romper com o afastamento dos serviços especializados em 

relação a atenção primária tanto por parte dos profissionais quanto por parte dos pacientes. A 

maioria dos profissionais reconhecem a importância desta interação mas referem dificuldades 

operacionais para pô-la em prática (PINTO, 2010). O que corrobora com a ausência de 

atividades em parceria com os serviços de atenção básica desenvolvidas pelos serviços 

especializados deste estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos dados avaliados constatou-se que os serviços especializados que assistem 

PVHIV no município do estudo possuem um nível satisfatório de qualidade. Através dos 

resultados aqui apresentados foi possível compreender as dificuldades e potencialidades 

de cada serviço. Os pontos aqui destacados, não objetivam comparar ou desqualificar os 

serviços avaliados, mas sim apontar aspectos que exigem maior atenção por parte dos 

gestores do município.  

As fragilidades relacionadas ao gerenciamento dos serviços merecem destaque pois 

influenciam diretamente na efetividade dos serviços. O processo de coordenação técnica 

deve ser desenvolvido por profissional capacitado e com disponibilidade de horário para o 

desempenho das atividades relacionadas a gestão. A avaliação sistemática das atividades, 

que não vêm sendo desempenhada nos serviços avaliados, é imprescindível para manter a 

qualidade da assistência e deve ser implantada com urgência. 

A oferta da PEP no município ocorre de forma regular e organizada, em cooperação 

entre a rede básica do município e os serviços especializados. Apesar disso as ações são 

fragmentadas. A ausência de outras ações compartilhadas entre os níveis de atenção é 

fator preocupante. O compartilhamento do cuidado é fundamental para a integralidade da 

atenção à PVHIV e deve ser estimulado.  

Os aspectos relacionados à assistência direta ao usuário foram em geral bem avaliados. 

Os serviços possuem baixo nível de abstenção as consultas, acompanham as PVHIV em 

início ou troca de TARV com regularidade adequada, aplicam mecanismos para avaliação 

da adesão e aplicam estratégias para auxiliar os usuários com dificuldades no tratamento. 

A ausência ou incompletude da busca ativa de usuários com diagnóstico de sorologia 

positiva para HIV ou faltosos nas consultas é um aspecto que deve ser melhorado em 

ambos os serviços. 

A avaliação sistemática da adesão a TARV ocorre nos dois serviços e ambos 

apresentam estratégias para auxiliar o usuário com dificuldade no tratamento ARV. É 

importante destacar que estas estratégias devem ser individualizadas conforme as 

necessidades do usuário. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO QUALIAIDS 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO CEP 
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